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  2تر 1  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ،  پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې بڼې: يادونه

   2017/ 11/8                                                       ين سيستانی                   کانديد اکادميس 

  

 

  ! قلم ميزد"آدم شدن"  آنکه برای به ياد اکرم عثمان،
 

 

)2016 اگست 11: فوت(داکتر اکرم عثمان  

 

 

کم تن يک دوچشم شمار از  

   بيش ھزاران خرد شمار وز
 

 بر وسخندان سخنور توانا، ومحقق بزرگ اديب ونويسنده عثمان، اکرم ترداک

 اگست 11 شام 8 ساعت  براثر خون ريزی مغزی ، کشور خردمند وشخصيت جسته

در  نزديک اقامتگاھش در یدر بيمارستان سالگی 79به سن ) ش1395اسد 21( 2016

ندان خود  را در غم ارادتم چشم از جھان فرو بست وخانواده ودوستان وکشور سويدن 

 ه وب،بيامرزد سيرت را وآن مرد نيک خداوند .درگذشت خويش سوگوار ساخت

  . عنايت فرمايدشکيبائی صبر و و ارادتمندانش بازماندگان

 مطالعه سرگذشت بزرگان عرصه ھاى دانش و فرھنگ و نھضت شکبدون 

دارند  ه آن نيازھاى اجتماعى، درس ھاى سودمندى اند که نسل ھاى آينده و جوان ما ب



  
 

 

  2تر 2  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : نهيادو

 

 وداکتر اکرم عثمان  يکی از تا از آنھا بياموزند و شخصيت خود را تکامل ببخشند

  .بزرگان و نخبه گان فرھنگی کشورما بود

کرده اين جمله را از مصاحبه اش نقل اکرم بی بی سی بمناسبت درگذشت داکتر

 با من، ھايم صورتگر چھره ھمزادی است که در عين شباھت  گاھی نوشته": دبو

کند که به او  تر و تواناتر از من است و ھمواره تشويقم می تر، راستگو  مصفاتر، جنگنده

نويسم و آن سيمای  ، میتا آدم شدنپس . آيم برسم و عين او باشم ولی من کوتاه می

 مسافت زيادی باقی است و اين  آدم شدندھد که تا کند و زنھارم می آرمانی نيشخندم می

  )  2016 اگست 12/بی بی سی(".ی نيستراه را نھايت

 عثمان اکرم داکتر وپيش آمد شريفانه عالی  وکرکتر انسانی صفات بيان برای  

 بی وسخنور فاضل اديب ، متواضع دانشمند او. است کم شود؛بازھم نوشته کتابی اگر

 وخواندن اشعار دکلمه در آميز گيرا وسحر وصدای رسا قلم وصاحب مثال بی نظيرو 

 به بزرگی او ضايعه بدون ترديد مرگ. بود شب ھنگام ھای زمزمه در برنامۀ داستانھا

 کم شخصيت اين  درگذشت. افغانستان بشمار ميرود نويسندگان خانواده و فرھنگی جامعه

 قلم اھالی ھمه وفرزندان نازنين او و او محترم خانم يک بار ديگربه را افعان نظير

   .ميگويم وفرھنگ تسليت

  نپايا

          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


